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TOELICHTING

1. Achtergrond van het voorstel

Motivering en doel van het voorstel•

In artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2328/2003 van de Raad tot instelling van een 
regeling ter compensatie van de door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra 
kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de 
Canarische Eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion is bepaald dat 
de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een verslag moet indienen over de toepassing van de bij die 
verordening vastgestelde maatregelen, eventueel vergezeld van voorstellen voor 
maatregelen die nodig zijn om de in die verordening genoemde doelstellingen te 
verwezenlijken.

Algemene context•

Sinds 1992 verleent de Europese Unie steun aan de producenten van visserijproducten
in ultraperifere gebieden om de extra kosten voor het vervoer van visserijproducten 
naar verre markten op het Europese continent te compenseren en zo de visserijsector 
in die gebieden beter in de interne markt te integreren. Deze steun is geleidelijk van de 
Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden uitgebreid tot de Franse gebieden Guyana 
(vanaf 1994) en Réunion (vanaf 1998).

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied•

Deze steun wordt momenteel verleend op grond van Verordening (EG) 
nr. 2328/2003, die op 31 december 2006 afloopt. In totaal is er 15 miljoen euro per 
jaar voor beschikbaar.

In een verslag van de Commissie en een begeleidend werkdocument van de diensten 
van de Commissie is de toepassing van deze compensatieregeling beoordeeld op basis 
van de bij de Commissie beschikbare gegevens en van een externe studie over de 
structurele aspecten van het gemeenschappelijk visserijbeleid in de ultraperifere 
gebieden. In het verslag wordt geconcludeerd dat, gezien het positieve effect van de
regeling op de visserijsector in de betrokken ultraperifere gebieden en de aanhoudende 
behoefte aan steun, dient te worden overwogen om de regeling voor de periode 2007-
2013 te handhaven.

In het licht van de beoordeling en van de bevindingen in de studie wordt echter 
voorgesteld de compensatieregeling doelmatiger te maken door in de bestaande 
regeling de volgende wijzigingen aan te brengen:

Vaststelling en aanpassing door de lidstaten van lijsten van de in aanmerking –
komende visserijproducten en de hoeveelheden daarvan en van de 
compensatiebedragen binnen een vast jaarlijks bedrag dat is gebaseerd op de 
toewijzingen in het kader van de bestaande regeling, een en ander om de 
regeling relevanter en flexibeler te maken.
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Invoering van garanties ter voorkoming van ongerechtvaardigde –
compensatieniveaus door het accent te leggen op compensatie van de 
vervoerskosten, de compensatie tot een bepaald deel van de vervoers- en 
bijbehorende kosten te beperken en bij de bepaling van de compensatie rekening 
te houden met andere soorten van overheidsmaatregelen.

Bepaling van aan de ontvangers van compensatie en aan de betrokken –
producten te stellen duidelijker subsidiabiliteitsvoorwaarden om ervoor te 
zorgen dat de doelstellingen van de regeling beter worden bereikt en dat de
gesteunde producten voldoen aan de in het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid geldende eisen.

Invoering van een jaarlijkse verslaglegging door de lidstaten en van de –
verplichting erop toe te zien dat een uitvoeringssysteem wordt opgezet dat de 
regelmatigheid van de verrichtingen garandeert.

Wat het systeem voor het financiële beheer betreft, overschakeling van gedeeld –
beheer in het kader van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en 
Garantiefonds voor de Landbouw op rechtstreeks gecentraliseerd beheer in het 
kader van het Europees Landbouwgarantiefonds overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
onder f), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de 
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

In dit verband dient te worden opgemerkt dat de richtsnoeren voor het onderzoek van 
staatssteun in de visserij- en aquacultuursector (2004/C 229/03, PB C 229 van 
14.9.2004, blz. 5) de mogelijkheid bieden om steun ten behoeve van de ultraperifere 
gebieden van geval tot geval te beoordelen, gelet op de specifieke handicaps van deze 
gebieden zoals erkend in artikel 299, lid 2, van het Verdrag.

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de Unie•

Voortzetting van de compensatieregeling is in overeenstemming met artikel 299, lid 2, 
van het EG-Verdrag, waar staat dat specifieke maatregelen ter ondersteuning van de 
ultraperifere gebieden moeten worden genomen. Ook strookt een dergelijke 
voortzetting met de toezegging die de Commissie heeft gedaan in haar mededeling 
van 26 mei 2004 over een versterkt partnerschap voor de ultraperifere regio's 
(COM(2004) 343 definitief), waarin verlaging van de extra kosten in de ultraperifere 
gebieden die zijn toe te schrijven aan hun erkende handicaps, is aangemerkt als een 
van de hoofdprioriteiten van de activiteiten van de Unie om die gebieden te helpen het 
hoofd te bieden aan de problemen die het gevolg zijn van hun afgelegen ligging.

2. Raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordeling

Raadpleging van belanghebbende partijen•

Belanghebbenden in de visserijsector van de ultraperifere gebieden en 
vertegenwoordigers van regionale en nationale overheden werden geraadpleegd in het 
kader van bezoeken om feitenmateriaal te verzamelen ten behoeve van de externe 
studie over de structurele aspecten van het gemeenschappelijk visserijbeleid in de 
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ultraperifere gebieden. Bovendien heeft de Commissie twee seminars georganiseerd 
om belanghebbenden over die studie te informeren en te raadplegen. Het eerste 
seminar vond in november 2005 plaats op Réunion (Frankrijk) en had als onderwerp: 
de ultraperifere gebieden en de visserij – vooruitzichten en specifieke 
aangelegenheden. In dat seminar werden de doelstellingen en de methodologie van de 
studie uiteengezet. Het tweede seminar werd in januari 2006 in Brussel gehouden om 
het op het feitenmateriaal betrekking hebbende deel van de studie toe te lichten en te 
bespreken.

In de studie hebben de betrokken externe deskundigen in ruime mate rekening 
gehouden met de antwoorden die interviews hebben opgeleverd en met de 
besprekingen tijdens het seminar.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid•

Zie boven.

Effectbeoordeling•

Omdat het bij het voorstel niet om een belangrijk beleidsinitiatief gaat, doch slechts 
om een loutere voortzetting van een bestaande steunregeling, werd niet overwogen 
een effectbeoordeling uit te voeren. Dankzij de externe studie, die tot doel had 
aanbevelingen te formuleren over onder meer de toekomst van de 
compensatieregeling, bleek dat ook niet nodig te zijn.

3. Juridische elementen van het voorstel

Samenvatting van de voorgestelde maatregelen•

Voorgesteld wordt om gedurende de periode 2007-2013 een communautaire 
compensatie voor de extra kosten bij de afzet van visserijproducten door bepaalde 
ultraperifere gebieden te blijven verlenen, zulks als tegemoetkoming in de hogere 
kosten die zijn gemoeid met het vervoer van die producten naar het Europese 
continent.

Rechtsgrondslag•

Artikel 37 en artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag

Subsidiariteitsbeginsel•

Op grond van artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag dient de Raad op voorstel van de 
Commissie specifieke maatregelen voor de ultraperifere gebieden aan te nemen.

Evenredigheidsbeginsel•

Het voorstel is om de volgende redenen in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel.

Het voorstel tot voortzetting van de compensatieregeling versterkt de evenredigheid 
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aangezien het de bepaling van de in aanmerking komende producten, de hoeveelheden 
en de compensatiebedragen aan de lidstaten overlaat binnen een vastgestelde 
toewijzing per lidstaat.

Voor de nationale en regionale overheden van de lidstaten en voor de diensten van de 
Commissie wordt de administratieve last tot een minimum beperkt dankzij eenvoudige 
indienings- en goedkeuringsprocedures.

Keuze van instrumenten•

Voorgesteld instrument: verordening

Andere instrumenten zouden om de volgende reden ongeschikt zijn.

Artikel 299, lid 2, van het Verdrag vormt de grondslag voor dit soort van 
communautair optreden.

4. Gevolgen voor de begroting

Het is de bedoeling dat in de periode 2007-2013 jaarlijks ongeveer 15 miljoen euro 
aan begrotingsmiddelen beschikbaar wordt gesteld. Deze middelen zullen afkomstig 
zijn uit het Europees Landbouwgarantiefonds en worden besteed door middel van 
rechtstreeks gecentraliseerd beheer.

5. Aanvullende informatie

Vereenvoudiging•

Het voorstel voorziet in vereenvoudiging van regelgeving en vereenvoudiging van 
administratieve procedures voor overheidsinstanties (EU of nationaal).

De in aanmerking komende visserijproducten, de hoeveelheden en de 
compensatiebedragen zullen niet langer op het niveau van de Raad worden bepaald, 
maar door de nationale/regionale overheden worden vastgesteld in het kader van 
algemene subsidiabiliteitsregels die zijn opgenomen in de verordening van de Raad.

De nationale overheden moeten de gegevens over de bepaling en de eventuele 
aanpassing van de in aanmerking komende producten, de hoeveelheden en de 
compensatiebedragen indienen bij de Commissie. Deze gegevens worden geacht te 
zijn goedgekeurd indien de Commissie niet binnen twee maanden na de indiening heeft 
gereageerd.

De voorgestelde regeling wordt opgenomen in het doorlopende programma van de 
Commissie om het acquis communautaire te actualiseren en te vereenvoudigen.

Evaluatie-/herzienings-/vervalbepaling•

Het voorstel bevat een evaluatiebepaling.

Het voorstel bevat een vervalbepaling.
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1 Advies uitgebracht op …….(PB…of nog niet bekendgemaakt in het PB).
2 Advies uitgebracht op …….(PB…of nog niet bekendgemaakt in het PB).
3 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 34.

2006/0247 (CNS)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot instelling van een regeling ter compensatie van de extra kosten voor de afzet van 
bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden en de

Franse departementen Guyana en Réunion voor de periode 2007-2013

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37 
en artikel 299, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De visserijsector in de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap heeft te kampen met 
moeilijkheden, en vooral met extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten 
door de bijzondere handicaps die in artikel 299, lid 2, van het Verdrag worden erkend, 
hoofdzakelijk als gevolg van de kosten voor het vervoer naar het Europese continent.

(2) Met het oog op handhaving van de concurrentiepositie van bepaalde visserijproducten 
in vergelijking met die van soortgelijke producten uit andere gebieden van de 
Gemeenschap heeft de Gemeenschap vanaf 1992 maatregelen ingevoerd ter 
compensatie van de voornoemde kosten in de visserijsector. De maatregelen voor de 
periode 2003-2006 zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2328/20033. Het is 
noodzakelijk om vanaf 2007 met maatregelen ter compensatie van de extra kosten voor 
de afzet van bepaalde visserijproducten door te gaan op basis van een verslag van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité.

(3) Gezien de uiteenlopende afzetomstandigheden voor de betrokken ultraperifere gebieden 
en de schommelingen van de vangsten en de visbestanden en van de vraag op de 
markten, dient het aan de betrokken lidstaten te worden overgelaten om, binnen de 
totale toewijzing per lidstaat, de voor compensatie in aanmerking komende 
visserijproducten, de respectieve maximumhoeveelheden en de compensatiebedragen te 
bepalen.
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4 PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.
5 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 

22.7.2006, blz. 11).
6 PB L ……..

(4) De lidstaten dient te worden toegestaan om, binnen de totale toewijzing per lidstaat, de 
lijst en de hoeveelheden van de betrokken visserijproducten en het compensatiebedrag 
te differentiëren. Ook dient hun te worden toegestaan om hun compensatieplannen aan 
te passen als veranderende omstandigheden zulks rechtvaardigen.

(5) De lidstaten moeten het compensatiebedrag vaststellen op een niveau dat een passende 
compensatie mogelijk maakt van de extra kosten die het gevolg zijn van de bijzondere 
handicaps van de ultraperifere gebieden, en met name van de kosten voor het vervoer 
van de producten naar het Europese continent. Om overcompensatie te voorkomen 
dient het bedrag in verhouding te staan tot de te compenseren extra kosten en mag het 
in geen geval hoger zijn dan een bepaald deel van de kosten voor het vervoer naar het 
Europese continent en andere, bijbehorende kosten. Daartoe moet ook rekening 
worden gehouden met andere soorten van overheidsmaatregelen die van invloed zijn op 
de hoogte van de extra kosten.

(6) Om de doelstellingen van deze verordening naar behoren te verwezenlijken en te 
garanderen dat het gemeenschappelijk visserijbeleid wordt nageleefd, dient de steun 
beperkt te blijven tot visserijproducten die in overeenstemming met de regels van dat 
beleid zijn geoogst en verwerkt.

(7) Opdat de compensatieregeling doeltreffend en correct zal functioneren, dienen de 
lidstaten er ook op toe te zien dat de ontvangers van steun economisch levensvatbaar 
zijn en dat het uitvoeringssysteem een toepassing van de regeling overeenkomstig de 
voorschriften mogelijk maakt.

(8) Ten behoeve van een passende bewaking van de compensatieregeling moeten de 
betrokken lidstaten jaarverslagen over het functioneren ervan indienen.

(9) Opdat kan worden beslist of de compensatieregeling na 2013 wordt voortgezet, moet 
de Commissie tijdig voordat de regeling afloopt, een op een onafhankelijke evaluatie 
gebaseerd verslag indienen bij het Europees Parlement, de Europese Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité.

(10) Overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de 
Raad4 moeten de voorgenomen communautaire uitgaven voor de compensatieregeling 
uit het Europees Landbouwgarantiefonds worden gefinancierd op basis van een 
rechtstreeks gecentraliseerd beheer.

(11) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden5.

(12) Voor de toepassing van rechtstreeks gecentraliseerd financieel beheer dient het 
bepaalde in Verordening (EG) nr. xxx/2006 van de Commissie6 houdende 
uitvoeringsbepalingen voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector 
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7 PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.

visserijproducten en producten van de aquacultuur te gelden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp

Bij deze verordening wordt voor de periode 2007-2013 een regeling ingesteld om een 
compensatie te bieden voor de extra kosten die de in artikel 3 bedoelde ondernemers voor de 
afzet van bepaalde visserijproducten uit de hierna genoemde gebieden moeten maken als 
gevolg van de bijzondere handicaps van die gebieden (hierna ‘de compensatie’ genoemd):

Azoren,–

Madeira,–

Canarische Eilanden,–

Frans Guyana,–

Réunion.–

Artikel 2
Begripsomschrijving

Voor de toepassing van de onderhavige verordening geldt de in artikel 1 van 
Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad7 opgenomen begripsomschrijving van 
“visserijproducten”.

Artikel 3
Ondernemers

1. De compensatie wordt betaald aan de volgende ondernemers die extra kosten moeten 
maken voor de afzet van visserijproducten:

(a) de producenten,

(b) de eigenaren of reders van vaartuigen die in de havens van de in artikel 1 
genoemde gebieden zijn geregistreerd en in die gebieden vissen, of verenigingen 
van dergelijke ondernemers, en

(c) de ondernemers in de sector verwerking en afzet, of verenigingen van dergelijke 
ondernemers, die extra kosten moeten maken voor de afzet van de betrokken 
producten.

2. De betrokken lidstaten doen het nodige om zich ervan te vergewissen dat de 
ondernemers die de compensatie ontvangen, economisch levensvatbaar zijn.
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Artikel 4
In aanmerking komende visserijproducten

1. Elke betrokken lidstaat bepaalt voor zijn in artikel 1 genoemde gebieden de lijst van 
de voor de compensatie in aanmerking komende visserijproducten en de hoeveelheid 
van die producten. De lijst van de visserijproducten en de hoeveelheden mogen 
worden gedifferentieerd voor elk van de gebieden die tot eenzelfde lidstaat behoren.

2. De lidstaten houden bij de vaststelling van de lijst en de hoeveelheden zoals bedoeld in 
lid 1 rekening met alle relevante factoren, en in het bijzonder met de noodzaak ervoor 
te zorgen dat de compensatie niet tot een grotere druk op biologisch kwetsbare 
bestanden leidt, met de hoogte van de extra kosten en met de kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten van de productie en afzet.

3. De visserijproducten waarvoor de compensatie wordt verleend, moeten zijn geoogst 
en verwerkt in overeenstemming met de voorschriften van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid betreffende:

(a) instandhouding en beheer,

(b) traceerbaarheid,

(c) indelingsnormen.

4. De compensatie wordt niet verleend voor visserijproducten die:

(a) zijn gevangen door vaartuigen van derde landen met uitzondering van 
vissersvaartuigen die de vlag van Venezuela voeren en in communautaire 
wateren vissen,

(b) zijn gevangen door communautaire vissersvaartuigen die niet in een haven van 
een van de in artikel 1 genoemde gebieden zijn geregistreerd,

(c) zijn ingevoerd uit derde landen,

(d) afkomstig zijn van illegale, niet-gemelde of niet-gereglementeerde visserij.

Artikel 5
De compensatie

1. Elke betrokken lidstaat bepaalt voor zijn in artikel 1 genoemde regio's het niveau van 
de compensatie voor elk visserijproduct dat is opgenomen in de in artikel 4 bedoelde 
lijst. Dat niveau mag worden gedifferentieerd voor afzonderlijke gebieden of tussen
gebieden die tot dezelfde lidstaat behoren.

2. Bij de bepaling van de compensatie wordt rekening gehouden:

(a) voor elk visserijproduct, met de extra kosten die het gevolg zijn van de 
bijzondere handicaps van de betrokken gebieden, en met name de uitgaven voor 
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het vervoer naar het Europese continent,

(b) met welke andere soorten van overheidsmaatregelen dan ook die van invloed 
zijn op de hoogte van de extra kosten.

3. De compensatie voor de extra kosten staat in verhouding tot de extra kosten die 
ermee moeten worden bestreden, en bedraagt ten hoogste 75% van de kosten voor 
het vervoer naar het Europese continent en andere, bijbehorende kosten.

4. Per jaar mogen de compensaties in totaal niet meer bedragen dan:

(a) Azoren en Madeira: 4 283 992 EUR,

(b) Canarische Eilanden: 5 844 076 EUR,

(c) Frans Guyana en Réunion: 4 868 700 EUR.

Artikel 6
Aanpassingen

De betrokken lidstaten mogen de in artikel 4, lid 1, bedoelde lijst en hoeveelheden van de in 
aanmerking komende visserijproducten en het in artikel 5, lid 1, bedoelde niveau van de 
compensatie aanpassen om rekening te houden met veranderende omstandigheden, op 
voorwaarde dat de bij artikel 5, lid 4, vastgestelde totaalbedragen in acht worden genomen.

Artikel 7
Indiening van compensatieplannen

1. Binnen vier maanden na de inwerkingtreding van deze verordening delen de betrokken 
lidstaten de in artikel 4, lid 1, bedoelde lijst en hoeveelheden en het in artikel 5, lid 1, 
bedoelde niveau van de compensatie, hierna gezamenlijk “het compensatieplan”
genoemd, aan de Commissie mee.

2. Indien het compensatieplan niet aan de bij deze verordening vastgestelde voorwaarden 
voldoet, verzoekt de Commissie de lidstaat binnen twee maanden het plan 
dienovereenkomstig aan te passen. In dat geval dient de lidstaat zijn aangepaste 
compensatieplan in bij de Commissie.

3. Indien de Commissie niet binnen twee maanden na ontvangst van het in lid 1 of 2 
bedoelde compensatieplan reageert, wordt het compensatieplan geacht te zijn 
goedgekeurd.

4. Indien een lidstaat overeenkomstig artikel 6 wijzigingen aanbrengt, dient hij zijn 
gewijzigde compensatieplan in bij de Commissie en is de bij de leden 2 en 3 
vastgestelde procedure van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8
Verslaglegging



NL 12 NL

1. Elke betrokken lidstaat dient jaarlijks uiterlijk op 30 april een jaarverslag over de 
toepassing van de compensatie in bij de Commissie.

2. Uiterlijk op 31 december 2011 dient de Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité een op een onafhankelijke 
evaluatie gebaseerd verslag in over de toepassing van de compensatie, welk verslag zo 
nodig vergezeld gaat van voorstellen voor regelgeving.

Artikel 9
Financiële bepalingen

1. De uitgaven die lidstaten overeenkomstig de onderhavige verordening doen, worden 
beschouwd als uitgaven zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, onder f), van 
Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad.

2. Voor de toepassing van lid 1 geldt het bepaalde in Verordening (EG) nr. …./2006 van 
de Commissie [houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 104/2000 
van de Raad met betrekking tot de financiering van uitgaven voor de 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten 
van de aquacultuur uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)].

Artikel 10
Controle

De lidstaten stellen passende bepalingen vast om de naleving van de bij deze verordening 
vastgestelde eisen en de regelmatigheid van de verrichtingen te garanderen.

Artikel 11
Uitvoeringsbepalingen

Uitvoeringsbepalingen voor deze verordening kunnen worden vastgesteld volgens de in 
artikel 12, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 12
Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor visserijproducten 
(hierna ‘het Comité’ genoemd).

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op 
één maand.

3. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
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Artikel 13
Overgangsmaatregelen

1. Indien een lidstaat overeenkomstig artikel 8, leden 1 en 2, van Verordening (EG) 
nr. 2328/2003 bij de Commissie een verzoek om differentiatie heeft ingediend 
waarover op 31 december 2006 nog geen besluit is genomen, blijft artikel 8 van die 
verordening van toepassing op dat verzoek.

2. Het bepaalde in artikel 9 van de onderhavige verordening is van toepassing op de 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2328/2003 door lidstaten gedane uitgaven die 
na 15 oktober 2006 bij de Commissie worden gedeclareerd.

Artikel 14
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Zij is van toepassing van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
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FINANCIEEL MEMORANDUM

1. BEGROTINGSPOST:
11 02 03

KREDIETEN:
15 miljoen euro

2. TITEL VAN DE MAATREGEL:
Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een regeling ter compensatie van de extra 
kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden 
en de Franse departementen Guyana en Réunion voor de periode 2007-2013

3. RECHTSGRONDSLAG:
Artikel 37 en artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag

4. DOEL VAN DE MAATREGEL:
Ervoor zorgen dat de regeling ter compensatie van de extra kosten voor de afzet van bepaalde 
visserijproducten van ultraperifere gebieden gedurende zeven jaar (2007-2013) volgens een 
doelmatiger opzet wordt voortgezet. De bestaande verordening (zie punt (1) in de rubriek 
"Opmerkingen") verstrijkt eind 2006.

5. FINANCIELE CONSEQUENTIES PERIODE
12 MAANDEN

(miljoen euro)

LOPEND 
BEGROTINGS-

JAAR 2006
(miljoen euro)

VOLGEND 
BEGROTINGS-

JAAR 2007
(miljoen euro)

5.0 UITGAVEN TEN LASTE VAN
– DE BEGROTING EG 
(RESTITUTIES/INTERVENTIES)
– NATIONALE BEGROTINGEN
– ANDERE

15 – 15

5.1 ONTVANGSTEN
– EIGEN MIDDELEN EG
(HEFFINGEN/DOUANERECHTEN)
– OP NATIONAAL VLAK

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1 RAMING VAN DE UITGAVEN 15 15 15 15
5.1.1 RAMING VAN DE ONTVANGSTEN – – – –

5.2 BEREKENINGSMETHODE:
De jaarlijkse financiële maxima waarin de bestaande regeling voorziet, worden gehandhaafd. Zij zijn 
uitdrukkelijk vermeld in artikel 5, lid 4, van de voorgestelde verordening.

6.0 FINANCIERING MOGELIJK UIT KREDIETEN DIE IN HET BETROKKEN 
HOOFDSTUK VAN DE LOPENDE BEGROTING ZIJN OPGEVOERD? JA/NEEN

6.1 FINANCIERING MOGELIJK DOOR OVERSCHRIJVING VAN EEN HOOFDSTUK 
NAAR EEN ANDER HOOFDSTUK VAN DE LOPENDE BEGROTING? JA/NEEN

6.2 AANVULLENDE BEGROTING NODIG? JA/NEEN

6.3 MOETEN OP DE VOLGENDE BEGROTING KREDIETEN WORDEN OPGEVOERD? JA/NEEN
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OPMERKINGEN:
(1) De rechtsgrondslag voor de bestaande regeling (2003-2006) is Verordening (EG) nr. 2328/2003 van de 

Raad tot instelling van een regeling ter compensatie van de door de ultraperifere ligging veroorzaakte 
extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische 
Eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 34).

(2) Het voorstel heeft geen gevolgen voor de huidige begroting, d.w.z. de begroting 2006. Die gevolgen 
zullen er pas zijn vanaf 2007. In afwachting dat de voorgestelde verordening wordt aangenomen, is in 
het voorontwerp van begroting 2007 verzocht om een voorziening ten bedrage van 15 miljoen euro. De 
regeling zal worden gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) op basis van 
rechtstreeks gecentraliseerd beheer door de Commissie.


